
F5 Corpus® VS
Komplett mestring



BodyNatural
BodyNatural er et unikt system fra Permobil som
harmoniserer de elektriske setefunksjonene 
med kroppens naturlige bevegelser.

Stå komfortabelt og trygt. 
Jevnlig bruk av rullestolens ståfunksjon vil 
redusere belastningen på sete og sitteknuter, noe 
som bidrar til å redusere risikoen for trykksår.

Det er også mange funksjonelle, helsemessige og 
psykososiale fordeler forbundet med det å kunne 
stå i en rullestol.*

*RESNAs standpunkt til bruk av ståinnretninger på rullestoler, (Arva m.fl. 2009)

F5 Corpus® VS

Komplett mestring
F5 Corpus VS er den komplette løsningen for bedre helse og større uavhengighet.  
Den inkluderer alle elektriske setefunksjoner, deriblant ståfunksjon og muligheten  
for å kjøre i stående posisjon. F5 VS kombinerer både unik sittekomfort, komfortabel  
ståfunksjon og god fremkommelighet i en og samme stol.

Corpus - det ultimate setesystemet 
Bedre komfort, bekkenstilling og sidestabilitet er alle
viktige egenskaper ved de nye Corpus-seteputene.

Corpus-sete er nå betydelig forbedret, med å innføre en
tykkere ryggpute i mykere densitet, og en 
sittepute med større fordypning til bekkenet.

Et nytt Stretch-AirTM putetrekk med
4-veis stretch forbedrer den myke og 
komfortable sitteopplevelse.

Sammen med BodyNatural er Permobils 
nye Corpus-sete det ultimate 
setesystemet for brukere opptil 150 kg.



Personlig preg
Velg blant 13 forskjellige chassisfarger, 
som er fargebestandig over tid. Aksentfargene 
er enkle å rengjøre og lette å bytte.

Automatisk glidbar ryggstøtte
gir en opptimal sitte- og ståopplevelse med
ubetydelige skyvekrefter. 

Justerbar ergonomisk
bryststøtte for komfort  
og trygghet.

Intelligent Control System (ICS) 
Myk start / stopp-funksjon sikrer jevn bevegelse av setet. 
Systemet inneholder også 3 minnefunksjoner for lagring 
av brukerens favoritt posisjoner. Funksjonen kan også 
brukes som en reposisjonering sekvens.

Armlener
som følger seteryggens posisjon og beholder 
samme vinkel både i sittende og stående stilling.

Holder stolen ren
Bakhjulsskjermer beskytter 
rullestolen og brukeren mot 
sprut og smuss. 
(tilbehør)

Agile fjæring
gir enestående kjørekomfort takket være det 
uavhengig fjæringssystemet som absorberer 
støt og reduserer vibrasjoner til et minimum.

Benstøtte
med automatisk lengdekom-
pensering som følger kroppens 
naturlige bevegelser.

Programmerbar justering
Fotplatehøyde og benstøttevinkel kan enkelt
programmeres for å gi en ideell stående stilling. Støttehjul foran

gir ekstra stabilitet i stående og heves automatisk i sittende 
stilling, slik at det blir enklere å navigere over hindringer.

Tryggere kjøring etter  
mørkets frembrudd
Nye energieffektive LED-lys med  
svært god lysfordeling (tilbehør)
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Maks. hastighet 10 km/h

Rekkevidde 25 km – 35 km*

Maks. brukervekt inntil 80° ståvinkel 100 kg

Maks. brukervekt inntil 70° ståvinkel 136 kg

Min. svingdiameter 1490 mm

Snu i korridor 1200 mm

Forsering av hinder 60/75 mm

Støtdemping Uavhengig på alle hjul

R-net for elektroniske funksjoner 120 A

Kollisjonstestet ISO 7176-19 – dokkingsystem Ja – maks 136 kg brukervekt

Kollisjonstest ISO 7176-19 – stropper/lastsikring Ja – maks 136 kg brukervekt

Testet i henhold til EN12182/EN12184 CE Ja

Lengde inkl. tippesikring 1145 mm 

Bredde 650 mm 

Bredde inkl. sete (yttermål armlener) 650–790 mm 

Høyde 1095–1170 mm

Min. transportlengde inkl. tippesikring 980 mm

Min. transporthøyde (avtagbar ryggstøtte) 825 mm

Vekt inkl. batterier 73 Ah 196 kg

Vekt batterier 73 Ah 2x23 kg

Høyde, sete til gulv 450 mm

Setehøyde (med elektrisk seteløfter) 450–800 mm

Setedybde 370–570 mm (25 mm steg)

Setebredde 420–570 mm (50 mm steg)

Ryggstøttebredde 360/410/460/510 mm

Ryggstøttehøyde 470, 545-670 mm (25 mm steg)

Avstand mellom armstøttene 380–480/480–580 mm

Armstøttehøyde  185–320 mm

Elektrisk seteløfter 0–350 mm

Elektrisk regulering av tilt bakover 0-50°

Elektrisk regulering av tilt fremover 0-20°

Elektrisk beinstøtteregulering 90–180°

Elektrisk ryggstøtteregulering 85–180° 

*Kjørelengden kan bli redusert ved kjøring i hellinger, på ujevnt underlag eller ved forsering av hindere.

Spesifikasjoner

Stå SeteløftTilt bakover Benstøtte Ryggstøtte 


